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Сьогодні можливо в один клік знайти 

будь-яку інформацію, але це є 

результатом чиєїсь величезної роботи 
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Передумови відкритого доступу 

 Розвиток ІТ 

 Збільшення цін на публікації в наукових 
журналах 

 Розвиток наукових комунікацій (канали, 
зворотній зв’язок) 
 

 

 

Перший відкритий архів з фізичних наук 
arXiv.org -1991 р. (США) 
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Рух відкритого доступу 

 2002 р. - Budapest Open Access Initiative (BOAI) 
Будапештська ініціатива Відкритого доступу: 

 

 Вільне використання наукової літератури для 
досліджень, навчання та інших цілей 

 

 Безкоштовний онлайновий доступ до наукових 
публікації 

 

 За автором зберігається право на контроль над 
своєю роботою і право на посилання та цитування 
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Архіви (репозитарії) відкритого 

доступу 

 Мета: 

• Забезпечити вільний доступ до наукових 
матеріалів 

• Забезпечити їх архівування та збереження на 
довготривалій основі 

• Гарантувати незмінність е-публікації 

• Забезпечити можливість обміну метаданими 
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Рух відкритого доступу в  Україні 

• 2008, липень - Наказ ВАК та НАНУ „Про затвердження 

Порядку передавання електронних копій друкованих наукових 

фахових видань на зберігання до Національної бібліотеки імені 

В.І. Вернадського ” … з метою забезпечення збереження видань 

та їх надання в загальний доступ в режимі on-line (інтернет) …” 
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2009, червень - Ольвійська Хартія університетів України 

Академічна свобода включає відкритий доступ до інформації, за 

виключеннями, передбаченими законодавством, у тому числі до наукової 

інформації через розвиток відкритих електронних архівів 

(університетських інституційних репозитаріїв), відкритих електронних 

журналів українських університетів та можливість вільно підтримувати 

стосунки зі своїми колегами в будь-якій частині світу. 

 

2017 – Національний репозитарій академічних текстів 
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Репозитарій як один з 

ключових елементів сучасної 

інфраструктури відкритої 

науки, має задовольняти 

вимоги користувачів щодо: 

•  контенту (структура, 

глибина архіву, 
упорядкування даних тощо),  

•  доступності,  

•  універсальності,  

•  верифікації представленої 
інформації, 

• організації, 

• дотримання юридичних та 
етичних норм (авторське 
право),  

• застосування найсучасніших 
політик поводження з 
даними,  інструментів 
аналітичної обробки 
інформації,  

• досконалих технічних і 
програмно-технологічних 
рішень.  
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Переваги відкритого доступу 
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Переваги відкритого доступу 

 Для науковців 

• вільний доступ до 
останніх 
досліджень в галузі 

 

• широке 
розповсюдження та 
вплив робіт: більше 
цитування, 
науковий 
авторитет 

 

Для науково-освітніх 
організацій 

• авторитет, престиж у 
науковому світі та 
рейтинги 

 

• нові можливості 
управління 
науковою 
комунікацією 
організації 
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Переваги відкритого доступу 
Для видавців 

• ширша присутність та 
видимість видання: 

    більше цитування, 

    підвищення 

    імпакт-фактору 

 

 

 

 

 

 

 

Для бібліотек 

• легкий доступ до 
наукової інформації, 
тобто якісне 
задоволення 
інформаційних 
потреб користувачів 

• нові партнерства із 
науковцями, 
викладачами, 
видавцями 
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http://dspace.pdpu.edu.ua 
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http://dspace.pdpu.edu.ua 
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Колекції та розділи репозитарію 
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Цитування репозитарію в 

Google Scholar 
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Цитування репозитарію в 

Google Scholar 
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Цитування в Google Scholar   
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Репозитарій –  

академічна доброчесність  

• перевірка робіт на 
текстові запозичення 

 

• визначення 
первинності авторства 
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Звіт подібності  

(текстові запозичення) 
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Наповнення Електронного архіву 

Підписати авторський договір приєднання: 

   самоархівування автором  

    передача документу до бібліотеки 

Електронний 
формат 

публікації 
(doc, pdf) 

Ключові 
слова: 
укр., 

англ., 
рос. 

Анотація:
укр., 

англ., рос.  
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Опис публікації для завантаження 
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Наповнення колекцій в 

електронному архіві 
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Першість 
автора 

Збільшення 
цитувань 

Поширення у 
вітчизняних і 
міжнародних 

реєстрах 

Наповнення Електронного архіву 

(репозитарію) університету є 

перевагою  для науковця 
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Дякую за увагу! 

Візнюк Валентина,  
к.пед.н., директор бібліотеки 
valentinaviznuk@gmail.com  

 
 
 

• www.library.pdpu.edu.ua 
 

• www.dspace.pdpu.edu.ua 
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